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‘t Smaaleke

Rijksweg 63 
6998 AE te Laag-Keppel

Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

een karakteristieke monumentale villa      
gelegen in het dorp Laag-Keppel



Het gemeentelijke monument gaat schuil achter een hoge groenblijvende haag  en 
biedt veel privacy. De villa  heeft een vrijstaande garage met carport en apart houten 
tuinhuisje. De ruim bemeten achtertuin biedt privacy en is ook bereikbaar via de Van 



’t Smaaleke is een karakteristieke monumentale villa 
gelegen in het dorp Laag-Keppel. De nabije 
omgeving bestaat uit prachtige bossen op oude 
rivierduinen met diverse gerenommeerde restaurants 
om na een wandeling op adem te komen. De oude 
Dorpsstraat die uitkomt op een watermolen. Kasteel 
Keppel dat stamt uit de middeleeuwen en een 
interieur en park herbergt in de negentiende-eeuwse 
stijl. De Oude IJssel met haar jachthaven op l
oopafstand en haar onlangs gerestaureerde 
schutsluis daterend uit 1895. De Keppelse Golfclub 
waar al in 1926 de eerste bal werd geslagen. Zomaar 
wat bijzonderheden, kortom idyllisch wonen in de 
Achterhoek begint in Laag-Keppel. 







































Dankzij de goede ontsluitingen zijn snelwegen binnen 15 autominuten 
bereikbaar. 









360° Panorama foto’s













Plattegrond









Laag-Keppel en omgeving
Laag-Keppel is gelegen in de gemeente Bronckhorst. Bronckhorst is een 
verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek. Rijk  bedeeld met 
natuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en water wisselen elkaar 
af. 

Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige kastelen en het 
plaatsje Bronckhorst, het kleinste stadje van Nederland. De gemeente ligt 
tussen de centrumgemeenten Zutphen en Doetinchem. De IJssel vormt de 
westgrens. 
Bronckhorst heeft gezellige dorpen met een rijk verenigingsleven, 
sportfaciliteiten, vele evenementen en een bloeiende middenstand. 

De gemeente telt circa 38.000 inwoners verspreid over 44 dorpen en kernen. 
Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem zijn de 
bekendste plaatsen. Met een oppervlakte van ruim 28.000 ha. is Bronckhorst 
één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland.

Kasteel Keppel, landgoed Ulenpas en het stroomgebied van de Oude IJssel 
vindt u in de nabije omgeving. De Keppelse Golfclub ligt op circa 1500 meter 
afstand van de woning. De 18-holes baan ligt in een 
lommerijke, landelijke omgeving op een beschut plekje in de Achterhoek. U 
speelt langs prachtige bosranden met zicht op het silhouet van het dorpje 
Hoog-Keppel.

Kaart - Google maps



Indeling van ‘t Smaaleke
Begane grond
De lange hal biedt toegang tot een voorkamer aan de linkerzijde een ruim 
bemeten kantoor aan de rechterzijde. Beide kamers zijn voorzien van 
inbouwkasten die op een karakteristieke manier veel ruimte bieden. 

Door een glazen tochtdeur is het tweede deel van de hal bereikbaar met toegang 
tot de royale eetkamer en een mooie lichte serre. Schuifdeuren met glas-in-lood 
ramen scheiden deze kamer van de ruime zitkamer met schouw en open haard. 

Tot slot geeft de hal toegang tot het toilet, de kelder, de keuken en aansluitende 
bijkeuken. De keuken en bijkeuken hebben deuren naar de zonnig gelegen tuin 
met groot terras.

 Een statige trap leidt naar:

Verdieping
Door de beglazing van het trappenhuis heeft de eerste verdieping een mooie 
lichtinval. Op de eerste verdieping zijn vijf slaapkamers, waarvan één toegang 
heeft tot het dakterras aan de voorzijde van de villa. De badkamer is eveneens op 
deze verdieping en beschikt over een ruime inloopdouche, wastafel en tweede 
toilet. 

Buitenruimte
Garage
Via de oprijlaan is de garage bereikbaar. De vrijstaande stenen garage is 
verwarmd en kan daarom ook dienen als werkplaats en heeft veel opbergruimte.  
Aangrenzend is een carport, waarbij aan de achterzijde nog een aparte berging 
is gemaakt die vanuit de tuin bereikbaar is.

Schuur
In de tuin staat op een beschutte plek een vrijstaande houten tuinhuisje dat kan 
dienen als opbergplek voor tuinmeubilair en/of tuingereedschap en 
bijvoorbeeld haardhout. 

Tuin
De hoofdtuin is gelegen aan de achterzijde van de woning en biedt volop 
beschutting. De tuin is zonnig gelegen, zodat er zowel al in het voorseizoen als 
nog ruim in het naseizoen genoten kan worden van mooie zonnige dagen. 



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Villa ‘t Smaaleke
Rijksweg 63
6998 AE te Laag-Keppel

Kadastraal bekend: Keppel, sectie D, nummer(s) 461
Perceeloppervlakte:  circa 2.080 m².
Bouwjaar: 1872 
Kamers:  9 (waarvan 5 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca. 208,0 m² * 
Overige inpandige ruimte: ca.   25,8 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.   15,6 m² * 
Externe bergruimte: ca.   78,7 m² *

Indeling
Begane grond
Entree -  toilet - centrale hal - voorkamer - kantoor - eetkamer - woonkamer - keuken - bijkeuken toegang 
tot kelder

Verdieping
Overloop - vijf slaapkamers - badkamer

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 525.000,- k.k.





Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering bij aan- en verkoop van agrarisch 
onroerend goed. De makelaardij vormt 
een logisch vervolg op deze activiteiten.  
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop 
van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen 
en monumenten. 

Witte Rentmeesters en Makelaars is  
uitstekend ingevoerd op het gebied van 
landelijke objecten. Bij de begeleiding,  
het adviseren, onderhandelen en correct  
afwikkelen van de transacties maakt  
Witte Rentmeesters en Makelaars  
gebruik van de ruime ervaring die  
gedurende vele jaren is opgebouwd.


